
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha 

Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 236) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního kontrolního výboru č. 139 z 24. schůze 

konané dne  14. listopadu 2019 (tisk 236/2) 

1. V názvu zákona se za slovo „předpisů“ doplňují slova „a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

2. Za úvodní větu návrhu zákona se vkládají slova „Část první“. 

 

3. Za text „Čl. I“ se vkládají slova „Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů“. 

 

4. V Čl. II ve větě první se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2021“. 

 

5. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní: 

„Část druhá 

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

Čl. III 

V § 136 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

zaměstnanců Úřadu se řídí zákoníkem práce a Platovým řádem Úřadu. Platový řád Úřadu vydává 

ředitel Úřadu po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.“. 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Postup podle § 136 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok 2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle 

tohoto zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

zaměstnanců Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.“. 

 

6. Za část druhou se doplňuje nová část třetí, která včetně nadpisu zní: 

„Část třetí 

Účinnost 

Čl. V. 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.“. 
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Ve druhém čtení dne 29. listopadu 2019 nebyly předneseny  

žádné pozměňovací návrhy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 29. listopadu 2019 

 

 

 

 

 

Martin Kupka, v.r. 

zpravodaj garančního kontrolního výboru 
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